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 Náš Domov 
  15. ČÍSLO                                        6 Kč                                          ŘÍJEN 2015 

 

Slavnostní otevření nového koridoru 

 

Slavnostního otevření nového koridoru proběhlo dne 18. 9. 2015. Přestřižení pásky se     

zúčastnili (zleva): 

 Mgr. Lenka Šmídová – vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu 

 RSDr. Jiří Svoboda – předseda sociálního výboru SK 

 Senátorka Emilie Třísková 

 MVDr. Josef Řihák 

 Mgr. Jaroslava Kocíková – ředitelka Domova Sedlčany 
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Noví spolubydlící (září)              

Vávra Miloslav                                                                                                                                                                               

_________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

Opustili nás (září)  

                        Vaněk Zdeněk 

                           prof. Ing. Kabelka Otto 

                          

______________________________________________________________                                                       

FYZIOTERAPIE  

Domov Sedlčany plánuje během října a listopadu rozšíření služeb poskytovaných 

fyzioterapeutkou o bylinné masáže na uvolnění svalů a ke zmírnění bolestí, 

elektroléčbu, magnetoterapii, vodoléčbu, vždy po indikaci lékařem. Rehabilitační 

cvičení s fyzioterapeutkou pokračují dále, jak je zavedeno. Na nástěnkách                  

u pracoven sester je vyvěšena provozní doba fyzioterapeutky, kde se klienti dozvědí, 

které dny a v jakou dobu bude na odděleních pracovat. Terapie budou prováděny na 

pokojích klientů nebo v pracovně fyzioterapeutky, která se připravuje na 4.oddělení. 

 

Provozní doba 

Terapii poskytuje fyzioterapeutka Markéta Kymlová, DiS. 

PO   8.00 – 12.00 hod.    1.ODDĚLENÍ                       12.45 – 15.30 hod.    

2.ODDĚLENÍ 

ÚT   8.00 – 12.00 hod.    3.ODDĚLENÍ                       12.45 – 15.30 hod.    

4.ODDĚLENÍ 

ST    8.00 – 12.00 hod.    1.ODDĚLENÍ                       12.45 – 15.30 hod.    

2.ODDĚLENÍ 

ČT   8.00 – 12.00 hod.    3.ODDĚLENÍ                        12.45 – 15.30 hod.    

4.ODDĚLENÍ 

PÁ   8.00 – 12.00 hod.    1.,3.ODDĚLENÍ                   12.45 – 15.30 hod.    

2.,4.ODDĚLENÍ 
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Připravujeme 

VÝLET NA VÝLOV RYBNÍKA MUSÍK 29.10.2015 

DIVADLO „ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“ V PODÁNÍ DĚTÍ ZE ZŠ TOCHOVICE 23.10.2015 

PEČENÍ MARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ 

ÚČAST NA SOUTĚŽNÍM ODPOLEDNI „KUFR“ V BEROUNĚ 

DEN ŘEMESEL – MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY 

PŘEDNÁŠKA O PŘÍRODNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ 

 

Povedlo se 

PŘEDNÁŠKA „SVATÝ VÁCLAV“ – 25.9. 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY MIROSLAVA ZEMANA – DEN SENIORŮ 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KAPELY RYTMUS - 6.10. 

TURNAJ V PÉTANQUE 

VÝLET – HOUBAŘENÍ V OKOLÍ SEDLČANY 

 12.10. jsme vyrazili na houby do okolních lesů s aktivizační pracovnicí, která 

se v okolí vyzná a vždy nás zavede do lesů vhodných i pro seniory. I přes 

letošní neúrodu jsme měli košíčky poloplné a hned druhý den byl ke svačince 

houbový guláš z václavek, hříbků a ryzců.                               Klientka 2. oddělení 
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DEN DOMOVA – 18.9.                                Pepino band      

                                                                   

  

JUDO – sportovní ukázka 

 

 

 

 

                    Hradecké panenky 

 

 

 

 

 Duo Pami 
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Trénování paměti 

Kdo je na obrázcích? 

                  
               
 

Výsledky hádanky z minulého čísla:  
1. Jiří Suchý 

Jiří Suchý (* 1. října 1931 Plzeň) je český divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, 

spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér a sběratel. Spoluzakladatel Divadla Na 

zábradlí a Semaforu. Spolupracoval s Miroslavem Horníčkem, Ivanem Vyskočilem, později 

vytvořil autorskou dvojici s Jiřím Šlitrem. Po Šlitrově smrti se jeho hlavním divadelním 

partnerem stala Jitka Molavcová. 

 

2. Tomáš Baťa 

 (3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice), československý podnikatel, král obuvi 

– tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína (1923–1932), veřejný činitel. Spolu     

s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil r. 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa      

a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí, byl 

jedním z největších podnikatelů své doby. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a 

také systém motivace pracovníků (Baťova soustava řízení). 

 

3. Havlová Olga 

(11. července 1933 Praha – 27. ledna1996 Praha), byla první manželka českého 

prezidenta Václava Havla, první dáma České republiky a zakladatelka Výboru dobré vůle. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1876
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrokovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1894
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5a
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C5%A5ova_soustava_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbor_dobr%C3%A9_v%C5%AFle_-_Nadace_Olgy_Havlov%C3%A9
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28. ŘÍJNA 

VZNIK  SAMOSTATNÉHO  ČESKOSLOVENSKA 

Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného 

Československa. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly 

vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci 

versailleského mírového systému. 

 

ZVYKY A TRADICE 

2. LISTOPADU - DUŠIČKY  
Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých 

zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto 

snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle 

dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným          

2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek 

Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), Vzpomínka na 

všechny věrné zesnulé. 

Tradice spojené s dušičkami:  

- Návštěvy hřbitova spojené s rozsvěcením svíček, 

položením živých květin a věnců na rodinné hroby       

= symbol výry ve věčný život 

- Konání bohoslužeb v kaplích a kostelech 

- Pečení „dušiček“ – čtyřhranné pečivo plněné povidly a mákem 
  

 

11. LISTOPADU – SVATÝ MARTIN 
Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších 

svátků roku. Na mnoha místech se konaly poutě, hojně 

se pořádala martinská posvícení. Hospodyně pekly 

posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky 

nebo podkovy (zvané martiny) a roháče. Jídla byla 

tučná, jako by se chtěli lidé připravit na dlouhou 

chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední 

pečení před šestitýdenním adventním postem. Tento 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odilo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1048
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
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den končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok 

prodlužovala dohodu. Konávaly se dobytčí či výroční trhy. V tento den se uzavíraly smlouvy 

mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Děti i hospodáři čekali na 

první sníh, neboť podle pranostiky Svatý Martin přijede na bílém koni. Lidé si odpozorovaný 

klimatický jev spojily se světcem, často zobrazovaným na koni, a tak vznikla tato poetická 

představa. Mezi další pranostiky, které též předpovídají příchod zimy, patří například: Na 

svatého Martina, bývá dobrá peřina, Martinův led, bude vodou hned nebo Na svatého Martina, 

kouřívá se z komína.  

Symboly:  

- Svatomartinské víno 

- Svatomartinská husa 

- Svatomartinské pečivo 

 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

 

Zajímavosti z okolí 

Zámek Radíč je stavba v obci Radíč (cca 8 km od Sedlčan), je chráněn jako kulturní památka 

České republiky. Uvnitř jsou ukryty zbytky původní gotické tvrze, jejíž počátky spadají do 

roku 1333, kdy zde žil Odolen z Radíče. Rytířská tvrz v období raného baroka částečně vyhořela         

a byla přestavěna na raně barokní 

čtyřkřídlý zámek, jež uvnitř 

skrývá arkádové nádvoří.                       V 

období raného baroka bylo celé jižní křídlo 

zámku vyzdobeno nástropními 

malbami s mytologickými a starozákonním

i motivy podle renesančních předloh. V 

této době byla rovněž východně před 

zámkem postavena mariánská tzv. 

einsiedelnská kaple Navštívení Panny 

Marie, jejíž kompletní obnova s respektem 

k původním historickým prvkům byla 

dokončena v roce 2011. Před kaplí stojí dvě pískovcové sochy světců sv. Víta a sv. Jana 

Nepomuckého ze slavné barokní dílny Jana Brokoffa – patří k nejvýznamnějším sochařským 

památkám na Sedlčansku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%AD%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1333
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ark%C3%A1da_(architektura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A1_malba
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A1_malba
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Einsiedelnsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Einsiedelnsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%ADt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Brokoff


[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 8 

 

V pozdním baroku bylo přestavěno východní křídlo zámku, jehož celou plochu prvního patra 

zaujímá slavnostní sál. Autorství architektury východního křídla se přisuzuje významnému 

staviteli Antoniu Portovi. K zámku přiléhá poplužní dvůr rovněž z období baroka, jehož 

nejvýznamnější stavbou je dvoupatrová sýpka s průjezdem a dvojicemi stodol po stranách. 

K významným obyvatelům zámku z 

historie patří např. kněz, filosof a 

významný matematik Bernard 

Bolzano.  

Zámek je od roku 2012 pravidelně 

otevřen pro veřejnost. Probíhají zde 

zážitkové prohlídky zámku všemi 

smysly, kde se návštěvník nejen 

dívá a naslouchá, ale může se 

exponátů také dotýkat, je motivován 

ochutnávat zámeckou kuchyni či 

různé vůně.  

               Připomínáček   29 

Televizní program vnitřního vysílání v Domově Sedlčany má číslo 

29. Na tomto programu jsou vysílána hlášení ředitelky Domova       

a přenosy kulturních programů z velké jídelny.  
 

KADEŘNICTVÍ A PEDIKÚRA 
V Domově Sedlčany jsou k dispozici kadeřnické služby  

i pedikúra. Tyto činnosti nejsou poskytovány v rámci  

tzv. základních činností, klient si je tedy musí hradit sám.  

Klienti si však mohou zvolit jiné služby mimo Domov dle  

svých přání  

a potřeb. 

 

V současné době dochází do zařízení pravidelně: 

 Kadeřnice - pí Kloudová – kadeřnictví je na II. oddělení, 1. Patro – objednávky 

je možné hlásit na pracovnách sester nebo na telefonním čísle: 723 035 670 

 Pedikúra - pí Pinkasová – objednávky je možné hlásit na pracovnách sester 

nebo na telefonním čísle: 723 444 459 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_della_Porta
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDpka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
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